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Vážený pán generálny riaditeľ, 

 na spoločnom jednaní dňa 28.01.2021 na oblastnom riaditeľstve ste mi prezentovali 

rozhodnutie Slovenskej pošty, a.s. zrušiť v dlhodobom zámere 100 kamenných pobočiek „pošty“ 

na Slovensku, s prvou etapou 40 pobočiek. Medzi týmito štyridsiatimi je aj pobočka „Pošty 

Čerhov“ ku dňu 01.04.2021. Podľa Vašich slov tento strategický zámer bol prejednaný 

a odsúhlasený orgánmi spoločnosti „Slovenskej pošty, a.s.“ (predstavenstvo, dozorná rada), ako aj 

regulačným úradom.  

  Pri prezentácii mi bolo vysvetlené, že k uvedenému kroku dochádza z ekonomických 

dôvodov, v snahe vedenia Slovenskej pošty, a.s. zlepšiť efektivitu fungovania podniku. Rozumiem 

snahám smerujúcim k ekonomickej efektivite a tak isto rozumiem tomu, že Slovenská pošta, a.s. 

sa musí vyrovnať s fatálnymi zmenami v oblasti poskytovaných služieb, vzhľadom na súčasný 

stav digitalizácie, rozvoja nových technológií, tlaku konkurencie. Z pohľadu do budúcnosti sa to 

bude pravdepodobne ešte viac vyostrovať.  

 Z pohľadu vedenia Slovenskej pošty, a.s., z pohľadu vonkajšieho prostredia v uvedenom 

segmente podnikania sa javí Vaše rozhodnutie ako opodstatnené a logické.  

  

 Dovoľte mi však upozorniť aj na iný rozmer dopadov Vášho rozhodnutia a to rozmer 

sociálno – spoločenský.  

 Služby poskytované Slovenskou poštou, a.s. na lokálnej úrovni využívajú v prevažnej 

väčšine skupiny obyvateľstva, patriace medzi najviac ohrozené skupiny ako sú marginalizované 

skupiny, osamelé matky, ľudia s obmedzenou mobilitou, sociálne odkázaní, ekonomicky neaktívni 

a seniori. Týmto skupinám venuje osobitnú pozornosť celá Európska únia o čom svedčí aj jeden 
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z bodov na najbližšie programovacie obdobie týkajúce sa „cieľov politiky súdržnosti po roku 

2020“, konkrétne: „Sociálnejšia Európa, ktorá bude napĺňať Európsky pilier sociálnych práv 

a podporovať kvalitné pracovné miesta, vzdelávanie, zručnosti, sociálne začlenenie a rovnaký 

prístup k zdravotnej starostlivosti“ a „Európa, ktorá má bližšie k občanom vďaka podpore 

rozvojových stratégií riadených na miestnej úrovni a udržateľného rozvoja miest v celej EÚ“. 

V tomto prípade efektivita a ekonomické modely nehrajú nijakú rolu.  

 Dovoľte mi predložiť Vám návrh, ktorý by mohol vyriešiť obidve problémy, ako 

ekonomiku a efektivitu, tak aj zabráneniu segregácie ohrozených skupín obyvateľstva.  

 Bol by som veľmi rád, ak by tento návrh bol prejednaný vo vedení spoločnosti, za čo 

vopred ďakujem.  

 

 Obec Čerhov ponúka pre Slovenskú poštu, a.s. prebratie povinnosti kamennej pošty, to 

znamená priestory, personálne vybavenie, energie, všetky povinnosti voči legislatívnym a iným 

nariadeniam. Uvedené prebratie ponúkame bezodplatne, na Slovenskej pošte, a.s.  by ostali iba 

náklady súvisiace s preškoľovaním a preskúšavaním nášho zamestnanca v súvislosti so 

zabezpečením odbornej kvalifikácie. V prípade poštového doručovania ponúkame prebratie jeho 

činnosti odplatne na úrovni 50% priemerných nákladov Slovenskej pošty, a.s. na doručovateľa.  

 Tento návrh by mohol byť upravený legislatívnou úpravou „Pošta partner“. Uvedený návrh 

obce vychádza zo skutočností, že dnes obec v rámci zabezpečenia prístupu obyvateľov 

z ohrozených  skupín k základným potravinám, v dostupných cenách prevádzkuje obecný obchod, 

zabezpečuje distribúciu liekov a hygienických pomôcok, zabezpečuje varenú stravu dostupnú pre 

všetkých.  

 

 Dovoľte mi Vás požiadať aj o prehodnotenie Vami prezentovaných riešení pri likvidácii 

kamennej pošty.  

 

1. Nástupnícka pošta:  

 Vzhľadom na dostupnosť verejnou dopravou, ako aj možnosťou prístupu ku ostatným 

službám (lekár, lekáreň, nákupné stredisko, polícia)je pre obyvateľov jednoznačne najvýhodnejšia 

pošta v obci Michaľany.  

 

2. Pracovná doba poštového doručovateľa , na ktorého prejdú Vami deklarované povinnosti ako:  

- výplata a inkaso „SIPO“ 
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- predaj cenín od „TIPOS“ 

- služby poštovej banky (výber hotovosti, vklad hotovosti, založenie účtu) 

- služby sociálnej poisťovne (dôchodky)  

- podaj a dodaj listových zásielok  

Zorganizovať tak, aby bol dostupný pre potreby obyvateľov aj po 16:00 hodine. 

 

3. Doručovanie a podaj balíkov realizovaný prostredníctvom poštového kuriéra, realizovať 

v poplatkoch iných ako je to u bežnej služby s ohľadom na to, že neexistuje na mieste iná možnosť 

nákupu tejto služby.  

 

 Verím, že mnou uvedené podnety, budú pre Vás zaujímavé a spoločnými silami a úsilím sa 

podarí zlepšiť situáciu v efektivite Slovenskej pošty, a.s., ako aj zabezpečiť dostupnosť Vašich 

služieb pre obyvateľov.  

 Ďakujem za pochopenie a prajem veľa fyzických aj psychických síl pri riešení dnešných 

problémov.   

  

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Bajužik 

starosta obce Čerhov 

 
 


